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 2 (8رح منتهى اإلرادات )ش

 
 وسلم.آله وصحبه على و  على نبينا محمد وصلى هللا وسلم ،الحمد هلل رب العالمين

ية والجر  ،امتدت نجاسة بجاٍر فكل جرية نجاسة مفردة فمتى ،كل جرية من جار كمنفرد :وعنه
ن لم يتغير الكثير لم ينجس إال ببول آ ،ما أحاط بالنجاسة سوى ما وراءها وأمامها دمٍي أو وا 

شقة ممين والمتوسطين إال أن تعظم عذرٍة رطبٍة أو يابسة، أو يابسة ذابت عند أكثر المتقد
فما تنجس بما ُذكر ولم يتغير فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه بحسب  ،نزحه كمصانع مكة

ن تغير فإن شق نزحه فبزوال تغيره بنفسه، ،ااإلمكان ُعرف    أو بنزحٍ  أو بإضافة ما يشق نزحه وا 
ن لم يشق فبإضافة ما يشق نزحه مع زو  ،يبقى بعده ما يشق نزحه  س، وما تنج  ال تغيرهوا 

ن تغير فإن كُثر فبزوال تغيرِه بنفسه ،بغيره ولم يتغير فبإضافة كثيرٍ   كثير أو أو بإضافة ،وا 
ال أو كان كثير ا مجتمع ا من متنجس  ،بنزح يبقى بعده كثير سير، يوالمنزوح طهوٌر بشرطه وا 

 وال يجب غسل جوانب بئر ُنزحت. ،فبإضافة كثير مع زوال تغيره
وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،هلل رب العالمينالحمد 

 أجمعين،
وهو أنه ما تغير بالنجاسة في غير محل التطهير  ،تقدم قول المؤلف في القسم الثالث، النجس 
 ادائمً وال فرق بين أن يكون راكًدا  ،بمجرد المالقاة ينجس ،القى النجاسة وهو يسير وهو قليل أو

دركه أو مما ال ي ،ن المجردةرى بالعيكما أنه ال فرق بين أن تكون النجاسة لها جرم ي   أو جارًيا،
وقت تسري فيه هذه النجاسة أو  وال فرق في تأثير النجاسة على الماء بين أن يمضي ،الطرف

ذا ور  ،وهناك فرق بين الوارد والمورود، ما سبق هو المورود ،وهذا كله تقدم ،ال  د الماء علىوا 
فإنها تطهره وال  ،وأما إذا وردت النجاسة على المحل ،النجاسة، )سبق ما وردت عليه النجاسة(

ين  ب. لم يفرقوا أو بقيت النجاسة لم تتغير ،لنجاسةيتأثر بها إال إذا انفصل عن محله وقد تغير با
 ؛ر الرواية األخرى كثم ذ ،ى الرواية التي مشى عليها المؤلفعل الجاري والراكد على ما تقدم

 .لقوتها وشهرتها
ال يبولن »الساكن واألصل في التفريق بين الجاري والراكد أنه جاء التنصيص على الماء الراكد  

أن الذي يجري يختلف حكمه هذا من حيث  مفهومه «كم في الماء الدائم الذي ال يجري أحد
وله أثر من  ،سير النجاسةأثر في له  هناك فرق بأن جريان الماء أوالً ومن حيث النظر  ،األثر

وجد ماء متغير بمكثه  بمعنى أنه لو ،والهواء ي ستعمل لتنظيف الماء ،جهة أخرى أن يتخلله الهواء
يعني مثل ما  ،تطييب الرائحة بعرضه على الهواء فيمكن ،مثاًل تغيرت رائحته من طول المكث

ألن األكسجين والهواء دخل  ؛ائحتهعليه تتغير ر صب ي  رفع و يؤخذ منه بإناء وي   ،العيشيطيب 
فالدائم جاء النص  ،له أثر في قبوله للنجاسة وعدمها تحريك الماء فيه، المقصود أن مثل هذا

هو الذي  . الجاري ويكون الجاري يختلف عنه حكًما ،ايكون القيد معتبرً  وحينئذ   ،وأنه يتأثر ،عليه
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

حركة الماء ترفع عنه وصف الدائم؟  مجردهل  يجري في السواقي ونحوها. الدائم الذي ال يجري،
والجريان يختلف عن مجرد  «الدائم الذي ال يجري » ألنه ف سر في الخبر بكونه ؛أو البد أن يجري 

 ؛ى الماء الدائم بأن يلقي فيه حجًرا أو خشبة ليتحركولذا يستروح بعضهم إلى التحايل عل ،الحركة
؟ ل هذا الفعل؟ هل يرتفع الوصف  من كونه دائمهل يتحقق مثل هذا بمثلكن  ،الئال يكون دائمً 

 ؟ جريانم مقابل الحركة أو مقابل للهل الدوا
 .جريانمقابل لل طالب:

 ،اكنفيطلق الدائم ويراد به الس ،والدائم في اللغة قالوا: من األضداد ،ث مقابل للجريانفي الحدي
 ،ام يعني تحرك واضطرابراد به المتحرك المضطرب في اللغة، يقال: رأسه به دو ويطلق وي

لل على أن الدائم بإزاء أو في مقابل لكن الحديث د ،وهو من األضداد ،فيطلق على هذا وهذا
 .بالنصي ال يجري، الذ
ار  أن كل جرية من ماء ج : وعنهوهي منصوصة أيًضا يقول ،الرواية األخرى عن اإلمام أحمد 

ب. : هي المذهذه الرواية اختارها القاضي وقالوه كالماء المنفرد، ،تعتبر بنفسها كالماء المنفرد
ال فال ،فإن كانت دون القلتين تنجست رية . لكن كيف نعرف أن هذه الج)الجرية الواحدة( .وا 
 .؟ الضابطمنفصلة عما قبلها وعما بعدها

ا رواية كم وهو ،جاري والراكد هو قول اإلمام مالكالتفريق بين ال أواًل  ،الجرية عرفها المؤلف 
ن قول موهو القديم  ،تغير قلياًل كان أو كثيًراالالجاري ال ينجس إال ب وأن ،ا عن اإلمام أحمدسمعن

 ،والشيخ وجماعة ،واختاره الموفق في العمدة ،وقال النووي: هو قوي  ،ره البغوي واختاالشافعي 
 .وقال: هي أنص الروايتين عن أحمد

ذا ه ،وردت عليه نجاسة ،ه في إناء ال يتحركلكن ،أقل من قلتين، واحد نريد أن نفرق الماء مقداره
يهما أ ،ًيا، لو جعلناه جارًيا فوقعت النجاسة فيههذا الماء نفسه لو جعلناه جار  ،تؤثر فيه النجاسة

لجزء هذا ا ،لنجاسة وقعت في جزء منه وهو جار  ؟ ألن ااأو كونه جاريً  اأبلغ في التأثير كونه راكدً 
 أيهما أولى ،ل عما تقدمه فيكون أقل من القليلفي حكم المنفص هل يتأثر بهذه النجاسة باعتباره

 ؟بالتنجيس
 .يا شيخ تسري فيه النجاسةالراكد  طالب:

 .صلن كل جرية لها حكم الماء المنفإشك أنه باعتبار قولهم  البينما الجاري  ،لكنها تذوب لكثرته
 ه.يعني ما تقدم النجاسة ال تصل إلي طالب:

 ،فكل جرية نجاسة مفردة ،( يعني بماء جار  هذا )فمتى امتدت نجاسة بجار   ولذلك ذكر الضابط
ألنه  ؛سوى ما وراءهاها يعني من جميع جهات ،ما أحاط بالنجاسة( من فوقها ومن تحتهاوالجرية 

لكن كيف نتصور  ،ةفتختص النجاسة بهذه البقع ،( ألنها لم تصل إليهو)أمامها ،لم يصل إليها
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 4 (8رح منتهى اإلرادات )ش

ما قرب منها حكمه حكم واحد و  حتى ما وراءها وما أمامها لموفق في الكافي؟ امثل هذه المسألة
 .الماء الراكد ألن سريانها في الجرية الواحدة مثل سريانها في ؛يتأثر

 يعني الذي تنتشر إليه عادة يا شيخ؟ طالب:
 ،عدهفي قوا  -رحمه هللا-هناك مسائل ذكرها الحافظ ابن رجب  تصل إليه بقوتها ونفوذها.نعم، 
 .القاعدة األولى تكشف بعض األمور في
أو كل  ،ء الجاري هل هو كالراكد: الما-رحمه هللا تعالى-يقول الحافظ ابن رجب  القاعدة األولى 

في  :خالف في المذهب ينبني عليه مسائل، أواًل ؟ فيه ا حكم الماء المنفردجرية منها له
رحمه هللا -محققي أصحاب اإلمام أحمد  طائفة منفرقت  :االختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية

ري إال بالتغير سواء جافال ينجس ال ،وهو أنص الروايتين عن أحمد ،بين الجاري والواقف -تعالى
ال ف معوله على النص ،لنص الذي فرق بين الراكد والجاري وهذا معوله على ا ،كان قلياًل أو كثيًرا

ًضا كثيًرا. يقول: أيًضا وحوض الحمام إذا كان فائاري إال بالتغير سواء كان قلياًل أو ينجس الج
 .نص عليه أحمد ،فإنه جار  في أصح قولي العلماء

ن كان راكًدا ،منه ماءحوض الحمام يعني إذا كان حوض ويرد عليه ماء ويخرج   ،في الجملة وا 
يقول: ستعمل ويخرج منه ماء لي   ،وهذا اإلناء يرد عليه ماء متجدد ،هو في األصل في إناء كبير

ن نظرنا إليه من حيث النظر اسة إذا وقعت فيه وسقطت في فإن النج ،هذا حكمه حكم الجاري. وا 
 .ءما في اإلنا فالنجاسة محفوظة في أسفل ،أسفله

 :خالف في المذهب ينبني عليه مسائل: فيه يقول -رحمه هللا تعالى-الحافظ ابن رجب 
ال ينجس بدون تغير و  لم إن كان كثير اوقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه؟ ف: لو أحدها  ا 

ثير ا ، لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه؟ فإن كان كأو تعتبر كل جرية بانفرادها ،نجس
ال نجس ال نجس و إن بلغت قلتين لم يف أو تعتبر كل جرية بانفرادها ،لم ينجس بدون تغير وا  ا 

 .فيه روايتان حكاه الشيرازي وغيره. نجست
ن فوائد مية والفائدة الثان .ُغمس، يعني الفائدة الثانية هي المذهب عند القاضيوالثانية لو  

 فهل ذلك غسلة ،ومرت عليه سبع جريات لو غمس اإلناء النجس في ماء جارٍ  :هذه القاعدة
 ؟ واحدة أو سبع غسالت

بع ت عليه سومر   ،مس هذا اإلناء في ماء جار  غ   ،نجاسته بولوغ كلب مثاًل  ،يعني إناء نجس
 ،غسلة واحدة :لراكد قلناحكمه حكم ا :؟ إذا قلنافهل ذلك غسلة واحدة أو سبع غسالت ،جريات
ذا قلنا  . سبع غسالت :كم الماء المنفرد قلناكل جرية لها ح :وا 

وذكر أن ظاهر كالم األصحاب أن  تلميذ اآلمدي،على وجهين حكاهما أبو الحسن ابن الغازي 
 اية األولى. يعني على الرو  ،ذلك غسلة واحدة

  .ونحوه وعصره عقيب كل جرية وكذلك لو كان ثوب ا
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 .سله عقيب كل جرية وهو داخل الماء: لو غلثانيةوا
 .أما إذا أخرجه وأعاده غسلتان 

ات ومرت عليه أربع جري ،لوضوءل أصغر في ماء جارٍ  والثالثة: لو انغمس المحدث حدث ا
 متوالية فهل يرتفع حدثه أم ال؟

ظاهر  :االنتصاروقال أبو الخطاب في  ،ههرهما عند األصحاب أنه يرتفع حدثأش: على وجهين 
 .ألنه لم يفرق بين الجاري والراكد ؛كالم أحمد أنه ال يرتفع حدثه

 في ماء جار  أكبر  الكن لو انغمس المحدث حدثً  ،ا أصغر في ماء جار  س المحدث حدثً لو انغم 
 ؟ ما يرتفع أويرتفع 
 .يا شيخ .....ترط يرتفع، ال يش طالب:
 ؟لماذا

 طالب:.................
 .وانغمس فيه لجنابة ،قلتين نه كثير أكثر منأافترض  ،ال

 طالب:.....................
ضوء مرت عليه أربع للو  أصغر في ماء جار   أما لو انغمس المحدث حدًثا ،رتفععلى كالمهم ي
 ؟ أربع :لماذا قال ،جريات متوالية
 ................طالب:........

 ؟أم الفهل يرتفع بذلك حدثه  ،مرت عليه أربع مرات متوالية. فروض الوضوء نعم
ذا قلنا: كل جرية لها حكم الماء المنفرد ،قلنا: ال يرتفع اعتبرناه كالراكد إذا جرية ونوى بال ،وا 

ع الرجلين ارتفبالرابعة غسل و  ،وبالثالثة مسح الرأس ،وبالثانية غسل اليدين ،األولى غسل الوجه
 ه: لو انغمس من حدثولذا يقولون  ،ن كل جرية لها حكم الماء المنفصلإ. هذا إذا قلنا حدثه

ثم  ،ثم يمسح رأسه ،؟ يخرج وجهه ثم يديهاصغر ال يرتفع إال أن يخرج مرتًبا. كيف يخرج مرتبً أ
وهذا ال يصح  ،زم عليه أن يكون الرأس قبل الوجهلل الكن لو خرج خروًجا طبيعي   ،يخرج رجليه
 .معه الوضوء

 ألنه لم يفرق بين الجاري  ؛يرتفع حدثهظاهر كالم أحمد أنه ال  االنتصار:وقال أبو الخطاب في 
بل نص أحمد على  ،بين الجاري والراكد والراكد. قلت: بل نص أحمد على التسوية بينهما،

نه ال يرتفع حدثه حتى لة فإوأنه لو انغمس في دج ،في رواية محمد بن الحكم التسوية بينهما
 .، حتى يخرج بدنه مرتًبابدنه والصوابيخرج حدثه، 

ذه ألن ه ؛لم يحنث عند أبي الخطاب ،ال يقف في هذا الماء وكان جاري ا: لو حلف والرابعة
ي ووقف ف ،ألن الماء الذي حلف عليه ذهب ؛وقف فيه غير الماء الذي حلف عليه الذي الماء

 . ماء جديد
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ري ألن الجا ؛كان جاري ا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيرهو  ،في هذا الماء لو حلف ال يقف 
س ، وقيا. وقياس المنصوص أنه يحنثفال يتصور الوقوف فيه ،لف شيئ ا فشيئ اويستخ ،يتبدل

 ،و الماء نفسه على الرواية األولىوه ،ألن حكمه حكم الماء الراكد ؛المنصوص أنه يحنث
 .السيما والعرف يشهد له

ثم سألت أي شخص: هل وقف في الماء  ،اء ثم وقف فيهال يقف في هذا المي لو حلف أيعن 
  .عمن :؟ قالالذي حلف عليه

بير ضي في الجامع الكثم وجدت القا .واأليمان مرجعها إلى العرف ،هد لهالسيما والعرف يش
 .وهللا أعلم ،ذكر نحو هذا
فنا أن مرد ذلك وعر  ،عن حكم الراكد الجاري يختلف حكمهيرجح أن  -رحمه هللا-شيخ اإلسالم 

م ال يبولن أحدك»فالحديث صريح في التفريق بين الجاري والراكد  وأما األثر ،األثرو النظر إلى 
 ،أن الذي يجري يختلف حكمه عن حكم الماء الراكدفدل على  ،«في الماء الدائم الذي ال يجري 

 .لدليلهذا ا الدليل، لقوة لقوة ؛ولعل هذا هو المرجح
ن لم يتغير الماء الكثير  ة لم بمالقاة النجاسقلتان فصاعًدا  ،والضابط على ما سيأتي القلتان ،وا 

 وفي رواية ،«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» :لحديث ؛إن لم يتغير الكثير لم ينجس ،ينجس
قول أحد هل ي ،ير لم يتغير؟! يعني كثهو لم يتغير، هل يقول أحد بنجاسة مثل هذا ،«لم ينجس»

  ؟! بنجاسته
 طالب:......................
 .اترك البحر ،أنت افترض أنهم قلتان وربع

  .بول اآلدمي وعذرته إن لم يستثنِ  طالب:
ن لم يتغير الماعلى ما سيأتي، لكن يقول هنا:   ء الكثير لم ينجس إال بما استثني: بول آدميوا 
 ؟وعذرته. هل يقول أحد بتنجيسه

لكن إذا قيدناه بالقلتين خالف بعض أهل العلم  ،لم ينجس صحيح ا لم يتغير الكثير: إذإذا قلنا
أما  ،ف في التحديد بين القليل والكثيرفالخال ،والكثير بالقلتين كالحنفية مثاًل  الذي ال يحد القليل

بين القليل  إذا بلغ من الكثرة بحيث يكون هو المعول عليه عند أصحاب األقوال ممن يفرق 
ال يبولن »إال ببول آدمي لحديث  ،تغيريال يقول أحد بنجاسته إذا لم فإنه  ،ير وهم الجمهوروالكث

ال يبولن »بول مؤثر في الماء ولو كان كثيًرا هذا الحديث يدل على أن ال ،«أحدكم في الماء الدائم
ن باب وقياسه م ،لكنه خاص ببول اآلدمي ،وهذا يشمل القليل والكثير ،«أحدكم في الماء الدائم

حينئذ ينجس الماء  ،أو يابسة إذا ذابت وتحللت ،العذرة من اآلدمي المائعة الرطبة قياس األولى
في إناء  لو بال على هذا .«ال يبولن أحدكم في الماء الدائم»لحديث  ؛لو لم يتغيرو  ولو كان كثيًرا

ولو بال خارج  ،ألن الحكم واحد ؛المعاني عندهم ينجس إلىبالنظر  ،ثم صبه في الماء الدائم
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 7 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

أهل  ،خالًفا ألهل الظاهر ،ولو تغوط في الماء تنجس ،اء ثم انساب إليه وتسرب إليه نجسالم
لو بال في إناء وصبه ما  ،فقط يقتصرون على ما ورد في النص إذا بال ،اهر يفرقون الظ

ص ألهل الظاهر أو من باب اإللزام؟ هذا من ! وهل هذا منصو يتنجس! لو تغوط فيه ما تنجس
وعندهم من هذا  ،أفيف دون الضرب بالنسبة للوالدينتحريم الت وأشنع منه ،ذكر عنهمأشنع ما ي  

 عند أهل مما يجعل مذهبهم مرجوًحا ،أو مما يلزم على مذهبهم ،سواء كانت من مقولهم ،اءأشي
 ،للهوى  تباًعااوج له في العصور المتأخرة ومع األسف أنه ير  ،العلم السيما في مثل هذه األمور

ذهب والظاهرية م ،إمام ابن حزم ويقول لك: ،ت الموسيقية من جواالت بعض الناستسمع النغما
لقيت ابن حزم إال في هذه . يعني ما وابن حزم إمام ،ند أهل العلم من مذاهب أهل السنةعمعتبر 

 اذا اللكن لم ،عوام اطلعوا على مثل هذه األقوالومع األسف أن ال ،المسألة! اآلن يرددونها
 .إشكال هن الولد لو ضرب أباه ما فيأ يطلعون على مثل هذا،

 .ُأف للكن ال يقو طالب:
ذا ال يطلعون على مثل هذه ! لماط في اإلناء ما يؤثر لكن ال يبول! أو تغو لكن ال يقول أف 

ردود مرذول مخالف وابن حزم رأيه م ،ويجادلون بقوة ،األمور؟ ألن المسألة اتباع هوى فقط
 .ا في تحريمه بآالتهوالنصوص كثيرة جد   ،إباحته الغناء والمعازففي  ،لشرعيةللنصوص ا

 طالب:.............
موضوع، حكم عليه  ثابت، ثابت له رسالة المستقلة في ذلك، كل ما جاء في المسألة ،ال

. هو اإلشكال الناس ما ة مستقلة في إباحته مطبوعةله رسال ،ال ال ،موضوع لو قي ،بالوضع
تي اإلشكال هذه القنوات ال ،كثير من الناس ما يدري عنها ،ما يدرون عن هذه الرسالة ،ن و ؤ يقر 

الناس اإلعالم يوجه  ،اإلشكال هنا، تأثرت البيوت باإلعالم ،أدخلت هذه الشبهات إلى البيوت
عن  ا عراضووجد أرضية من اتباع للهوى بعد انفتاح الدنيا و  ،كأنهم غنم مع األسف الشديد

 .جد مثل هذا القبولوي ،الدين
 طالب:....................

 .كل هذه إلزامات
 طالب:.....................

{ : -عالو جل –ما يستدل بقوله  ،أنه ما يأخذه من هذه اآلية المقصود َما أ ف   }َفال َتق ْل َله 
صور عقل سوي ؟! يتكن هل يمكن أن يقول مثل هذا عاقلل ،على تحريم الضرب [23]اإلسراء:

 بعض ما يعلق بالعقول من دفعأننا بحاجة إلى مثل هذه األمور ب ! المقصوديقول مثل هذا الكالم
 .الشبهات

 طالب:.........................
 .ألنه ال فرق بينهما عنده
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 طالب: حتى الكثير يا شيخ؟
 . د بالكثيرألن النص ما قي   ؛حتى الكثير

 طالب:......................
 . ما يشق نزحه؟ إالفي البحر

 طالب:......................
 . هذا مستثنى

ال »: كيف نوفق بين حديث. ألن النص ليس فيه تفريق ؛الكثيرو : لم يفرقوا بين القليل يقول
 ،«الماء طهور ال ينجسه شيء» وبين األحاديث األخرى  ،«يبولن أحدكم في الماء الدائم

 ؟«ثا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبإذ»وحديث 
والقول اآلخر  ،خرى عامةواألحاديث األ ،خاص ببول اآلدمي« ال يبولن أحدكم»حديث : قالوا 

عند أكثر  ،وليس بأشد من بول الكلب، وليس بأشد من نجاسة بول الكلب ،أن بول اآلدمي كغيره
والمتقدمون تحديدهم عند أهل العلم عند الحنابلة  ممن؟ من األصحاب، ،المتوسطينالمتقدمين و 

 عياض؟ ؟القاضي منمن اإلمام إلى القاضي، 
 .يعلى وأب طالب:

يقول  ،لو سمع هذا الكالم مفرد :قول قائلقد ي ، نعم من اإلمام إلى القاضي،يعلى وأبالقاضي 
د مام أحم! يعني من اإلاإلمام إلى القاضي كيف! مثل الكاتبين على اللبن من البقرة إلى المائدة

متوسطون: من القاضي إلى الموفق، والمتأخرون: من الموفق إلى لواإلى القاضي أبي يعلى، 
 ،ألنهم كثيًرا ما يذكرون مثل هذه األشياء، المذهب عند المتقدمين ؛اآلخر، هذه يحتاج إليها
ن من الموفق إلى : والمتأخرو لكن هنا يقول .المذهب عند المتوسطين ،المذهب عند المتأخرين

 ،عني في اصطالح آخر عندهم، ما يتفق عليه الموفق والمجدوالمذهب عند المتوسطين ي ،اآلخر
لى وع والمجد من أيش؟ من المتوسط،الموفق  ا. إذً وعند المتأخرين ما يتفق عليه اإلقناع والمنتهى

 .من بعده من المتأخرين ،فالموفق من المتوسطين ،هذا يكون إلى الموفق الغاية داخلة
 .تعظم مشقة نزحه كمصانع طريق مكة إال أن يقول: عند أكثر المتقدمين والمتوسطين

ألنهم يأتون  ؛لحاجتهم الماسة إلى الماء الكثير ؛يرد إليها الحجاج اوهي أحواض كبيرة جد   
فهذه موجودة في الطريق من  ،فيحتاجون إلى مياه ،ت كبيرة، حمالت يأتون دفعات كثيرةدفعا

 .هم ال يفرقون بين الكبير والصغيرألن ؛مثل هذه يشق نزحها، لو جاء صبي أو كبير ،نينالمحس
فبال في هذه  ،لكن الذي ي ظن الصغير ،، فجاء صغير أو كبيرا: ولو صغيرً قالوا ،إال ببول آدمي

وعنه أن حكم البول  .م ستثنىفمثل هذا  ،ا الذي يشق نزحهأو في الماء الكثير جد   ،المصانع
ال  ميألن نجاسة بول اآلد ؛لتين إال بالتغيرجس بها ما بلغ قوالعذرة حكم سائر النجاسات فال ين

ال يبولن أحدكم في الماء »: ويكون حديث ،وهذه الرواية أظهر ،تزيد على نجاسة بول الكلب
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احتجت للشرب منه ورأيت  مثاًل  األنه لو كان نهرً  ؛تنجيسه إما لتقذيره على المستعملال ل «الدائم
يتوضأ  ارأى شخًص بعض الناس لو  قذره عليك، ،ول في هذه البقعة التي تشرب منهايب اشخًص 

 ،ماء هذا قد يستنكف عن الوضوء فيهشخص يمتخط أو يستنشق من ال ،من ماء ما شرب منه
مان اآلخرين وحر  ،ألنه يترتب عليه إفساد الماء ؛نهيولذا جاء ال ،فال شك أن مثل هذا يقذر الماء

 .«أنه طهور ال ينجسه شيء» في الماء ألن األصل ؛ألنه لم يتغير ؛منه ال لنجاسته
 .ولم يتغير بذلك ،فما تنجس بما ذكر يعني بول اآلدمي أو عذرته 

  .فما تنجس بشيء ولم يتغير
 ،كر( يعني بول آدميفما تنجس بما ذواية األولى التي اعتمدها المؤلف تنجس. يقول: )على الر 

 .ألنه لم يتغير ؛األخرى ال يتنجسلكن على الرواية  ،)ولم يتغير( نجس
 .تغير فتطهيره بإضافة ما يشق نزحهفما تنجس بما ذكر ولم ي 

ال  ،بما يشق على الرجل المعتدل القوة ضابط ما يشق نزحه، ،فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه
 ،لو اجتمعوا على بئر نزحوها ليس المراد نزحه من قبل جميع الناس بحيث ،على جميع الناس
نم ،ليس المراد هذا إلى هذا الماء . هذا إذا أضيف شق نزحه على الرجل المعتدل القوةا ما يوا 

  .الذي تنجس بما ذكر
  .ما يشق نزحه بحسب اإلمكان عرف اولم يتغير تطهيره يكون بإضافة 

عشرة؟  أوخمسة  أو اثنان أو سيارة ماءكفي ت ،ألنه قد يقول قائل: ما يشق نزحه ليس له حد
عليه جماهير و  ،في "اإلنصاف": على الصحيح من المذهببحسب  اإلمكان عرًفا. قال 

 األصحاب.
ن لم يتصل.    وا 

ن لم يتصل؟ يعني لو اليوم جئت   ،وهكذا ،رميل وغًدا جئت ببرميل والثالث جئت ببرميلببكيف وا 
ن لم يتصل(فاجتمع من هذه البراميل ما يعرف أ  .نه يشق نزحه لو كان دفعة واحدة )يعني وا 

ولو  ،عن نفسه يدفعها عن الماء المتنجسالماء الكثير الذي يدفع النجاسة  المقصود أن هذا 
 فصببناه ،اء المتنجس ببول اآلدمي أو عذرتهفجئنا بهذا الم ،، أتينا إلى ماء يشق نزحهعكسنا

  .فرق؟ التفريق بين الوارد والمورود هفيما  أوهناك فرق  الماء لىع
فرقون بين ألنهم ي ؛قال: بإضافته إلى ما يشق نزحه يقول: )فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه( ما

 .الماء الوارد والمورود
ن تغير  .اآلدمي أو تغوط فيه من باب أولى ( والكالم في ماء بال فيه)وا 

ن تغير ما تنجس ببول اآلدمي أو   .فإن شق نزحه ،عذرته وا 
 .ي بئر بال فيه صبي أنه أمر بنزحهف -رضي هللا عنه-يذكر عن علي  هألن

ن ت  .هفطهارته تكون بزوال تغيره بنفسفإن شق نزحه  ،تنجس ببول آدمي أو عذرته غير ماوا 
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ن تغير يقول: ،والمسألة مفترضة فيما تغير ،إذا تغير بنفسه وهو يشق نزحه  ك المسألة وهنا ،وا 
 إما أن يكون ممافال يخلو  إن تغير :وهنا ،يضاف إليه ما يشق نزحه: . هناك: ولم يتغيراألولى

يعني كالخمرة  ،فبزوال تغيره بنفسه ،لوعورة الوصول إليه من أجل النزحأو  ،شق نزحه لكثرتهي
 .لىبل هذا أو  ،ة األولى فيما لم يتغيرأو تغييره بإضافة ما يشق نزحه إليه كالمسأل ،تنقلب خال  

  .و بنزح ما يبقى بعده ما يشق نزحهأو بإضافة ما يشق نزحه إليه أ
بول الذي تغير ب زحنا من هذا الماءننا إذا نإده ما يشق نزحه، قد يقول قائل: أو بنزح ما يبقى بع
 ؟  تصورما ي   أوتصور تصور أن البول استقر في األخير؟ ي  ي   أال ،اآلدمي أو عذرته

 طالب:.................
 .في األخير الذي بقي

 طالب:.................
 هألن ،لى أوله أولى من وصوله إلى آخرهإووصوله  ،هينتشر في الماء من أوله إلى آخر البول  ،ال

ال قد يقول قائل:  ،نزح منهقد يستهلك قبل أن يصل إلى آخره. المقصود أنه ي   ح الفائدة ننز  ماوا 
قي وبقي منه ما ب ولما نزحنا منه ،ا ننزح منهما كان كثير جد  يعني ل كيف نطهره؟! منه والباقي

ما  أوذابت وانتهت يتأثر ؟ إذا كانت النجاسة ء يتأثر بالنزح! يعني هل الماايكون حكمه طاهرً 
 يتأثر؟ 
نه أمر بنزح البئر. أواًل بالنسبة للبئر يتجدد أ -رضي هللا تعالى عنه-ما يذكر عن علي أواًل 
لكن ال يشق نزحه فنزحنا منه  ،. طيب افترض أنه في إناء كبيرمعين يتجددماؤها  ،ماؤها

 يبقى؟ وعندهم من وسائل التطهير نزح ما هل يتأثر بالنزح أو ال يتأثر ،قيةوالنجاسة محفوظة با
 كالمهم هذا إذن قبل النزح أشد مشقة، ،نه بقي ما يشق نزحهإن إذا قلنا اآل بعده ما يشق نزحه،

 غير متجه؟ أممتجه 
أن العذرة والمعروف  ،إيش؟ بول اآلدمي أو عذرته وهي ،المسألة مفترضة في نجاسة معينة 

وهو يذوب في  ،لكن البول ،زح منه انتهتفإذا ن   ،فتكون في األعلى ،دة تطفو على الماءمشاه
 ،مثل هذاهذا معولهم على  ،فهذه وجهة هذه ،األسفلإلى األعلى أقرب منه إلى  شك أنه الماء ال

 .وتعليلهم بهذا
لة عت زالفإذا  ،ال يكون لتنجيسه علة إال التغير ألن ما بلغ هذا الحد في الكثرة :يقول 

 .التنجيس طهر كالخمرة تتخلل
أو بإضافة ما يشق  ،إن تغير فإن شق نزحه فبزاوية تغيره بنفسه ،ألن كالمهم ما زال في المتغير 

بإضافة ما يشق نزحه إليه زوال تغير بنفسه أو  ،ما يشق نزحهأو بنزح يبقى بعده  ،نزحه إليه
ألن المقصود تغيير  ؛( شريطة أن يتغيرنزح يبقى بعده ما يشق نزحهب)أو  ،يعني حتى يتغير
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ن المسألة في الماء المتغير ) ،الماء  تغير ما تنجس ببول آدمي أو عذرته( فطهارته بما يلي:وا 
 تغييره؟  كيف ؟كيف يكون تغييره ،أو يكون تغييره ،هذا إذا شق ،ل تغيره بنفسهاو بز فإن شق نزحه ف

 طالب:.....................
زحه. هذا إذا كان يشق ن ،لنجاسة منه. )إن تغير فبزوال تغيره بنفسه( هذه مسألةإزالة عين ايعني 

أو ) ،ليه إلى أن يتغير فالضابط التغير( فإذا أضفنا ما يشق نزحه إ)أو بإضافة ما يشق نزحه إليه
، تغير إلى الطهارة ،ألنه تغير إلى أيش؟ إلى الطهارة ؛يبقى بعده ما يشق نزحه مما تغير( بنزح
ن تغير، تغير يعني بالنجاسة ؛تغير بنجاسةمألصل هو ا فيكون تطهيره إن كان  ،ألنه يقول: وا 
( يرجع إلى ضافة ما يشق نزحه شريطة أن يتغيرأو بإ) ،نزحه بزوال تغيره انتهى اإلشكال يشق

 ،كل هذا البد منه ،يبقى بعده ما يشق نزحه( مما تغير إلى الطهارة )أو بنزح   ،ىأوصافه األول
 ؟يشق نزحه ثم تأثر به هذا المضافو أضفنا إليه ما لكن ل
  .لم ينفع طالب:

ما فنزحه والنجاسة موجودة لو نزحنا منه وبقي منه ما يشق  ،عين النجاسة موجودة ،ما نفع 
ن لم يشق .فيها زالت عينهافهذه الوجوه كلها النجاسة  ،استفدنا ن لم يكن الماء )وا  ( يعني وا 

ن لم يكن الماء المتغي ،فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه إليهيشق نزحه المتغير بهذه النجاسة  ر وا 
ق بين هذه المسألة الفر  ... ما لماذا؟ ،فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه إليهبهذه النجاسة يشق 

 :والثاني ،ضافة ما يشق نزحه؟ األول يشق نزحهأو بإوالتي قبلها 
 طالب: ال يشق
نزحه المتغير بالنجاسة يتغير إلى طهارة بإضافة ما يشق  فإذا كان الذي يشق ،ال يشق نزحه

ألنه المتصور أنه  ؛فة ما يشق نزحه إليه من باب أولىنزحه فألن يتغير ما ال يشق نزحه بإضا
 .هير األكثروتطهير األقل أسهل من تط ،أقل من األول

 ،ةبلون النجاستغيًرا أما ما دام الماء م ،بد أن يزول التغير في جميع الصور( ال)مع زوال تغيره
 .كن تطهيره إال بإزالة هذا التغيروال يم ،لو بلغ ما بلغو فإنه نجس  ،، أو ريحهاأو طعمها

 طالب:.........................
  .يتغير وهذا تغير ك لمذا

 طالب:.....................
يه فلكن  ،لنجاسة حقيقةً أثر اما فيه في األولى  ،المقصود في المسألتين أال يرى أثر النجاسة ألن

 . فيضاف إليهما ترتفع معه هذه الحقيقة فيطهر ،لكن الثانية فيه حقيقة ،حكًما
 طالب:................

 ،وانتهينا منها ،في المسألة األولى ما تغير ،صل ما تغير حقيقًة هو متغير حكًماهو في األ
ألنه ال  ؛تطهيره بما ذكر من الصورفيمكن  ،طعمها، أو ريحهاأو  ،الثانية تغير بطعم النجاسة
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إذا أضفنا ما  ،فإن تغير بنفسه انتهى اإلشكال ،يشق نزحه أو ال يشق، إن شق نزحه يخلو إما أن
إذا نزحنا منه وبقي  ،أو ريحها انتهى اإلشكال ،أو طعمها ،يشق نزحه وتغير ارتفع لون النجاسة

 .الشق الثاني فهذان لم يكن يشق وا   ،يعني بالنجاسة، طهور منه ما يشق نزحه غير متغير
يشترط  ألنه لم يتغير لم ؛المسألة األولى........ بين المسألتين فرق  عفا هللا عنك، طالب:

 ألنه غير متغير  ،زوال التغيرمع اإلضافة 
  .عندهم ما احتجنا إلى هذا و ما تغير حقيقًة لكنه متغير حكًما ولو لم يتغير حكًمااألصل همن 

 .زوال تغيره الشرط معلكنه في الثانية نص على هذا   طالب:
ى المسألة في الماء المتغير حكًما ال فأعط ،ومع تغير ،هو تكلم عن المسألة من غير تغير

ألنه ال  ؛فهو متغير حكًما ال حقيقةً  ،بمعنى أنه انقلب من طهور إلى نجس. هو تغير حقيقةً 
بأحد أوصاف النجاسة له . إذا تغير ذا له حكمه ،النجاسة فلم يتغير يوجد ما يدل على وجود

ن لم . فل هذا التغير بأحد الطرق الثالثةفالبد من أن يزو  ،حكم يختلف ي الذي يشق نزحه وا 
ا يشق نزحه يدفع النجاسة عن ألن م ؛ما يشق نزحه إليه ، التطهير بإضافةفبإضافة ،يشق نزحه

 . ل هذه الصور البد أن يزول التغيرك لكن في ،ن غيره من باب أولىفدفعه النجاسة ع ،نفسه
 .وما تنجس بغيره

هذا  ،يعني قلتين فصاعًدا ( يكون تطهيره )بإضافة ماء كثير(أي بغير بول اآلدمي )ولم يتغير 
 ،قلتين فصاعًدا اكثيرً  نضيف إليه ماءً  ،البول والعذرة ومع ذلك لم يتغير ما تنجس بغيريش؟ أ

 ل أن؟ األصما نفرق  أمين الوارد والمورود نفرق ب ،ن فصاعًدافناه إلى ماء كثير قلتيلكن لو أض
 ،ةفيه النجاسة ال واردة وال مورودونضيفه إلى ماء كثير ال تؤثر  ،هذا الماء المتنجس لم يتغير

؟ ما تنجس بغير البول ما يختلف في هذه الصورةأو  اومورودً  اكونه واردً  وهنا يختلف بين
كن ل ،يطهر :يقولون هنا ،قلتين فأكثر ا،أضفنا إليه كثيرً  ،س حكًمالم يتغير بها هو نجو  ،والعذرة

 يتأثر الكثير بمالقاته؟ ال يتأثر.  ،لو أضفناه إلى كثير
ن تغير بالنجاسة  .وا 

ن تغ ،يعني غير البول والعذرة  ي يعن ،ير فإن كثر بأن صار قلتين فصاعًدا فبزوال تغيره بنفسهوا 
أو بإضافة طهور كثير قلتين فأكثر، أو بإضافة طهور كثير  ،ما تقدم في المسألة السابقة نظير

 قلتين فأكثر.
ا )فبزوال تغيره بنفسه( وهذا دائمً  ،)فإن كثر( هذا إن تغير بالنجاسة )إن كثر( قلتين فصاعًدا

 اثيرً ك اإذا أضفنا إليه طهورً  ،إذا زال تغيره بنفسه انتهى اإلشكال، يقولون: كالخمرة تنقلب خال  
ه كثير قلتان يث يبقى بعدمنه بح بنزح  )أو  ،كسابقه شريطة أن يزول التغير ،أكثرفقلتين 

متغير بأحد أوصاف النجاسة إجماًعا أنه ال يجوز ألن الماء ال ؛أيًضا فصاعًدا( غير متغير
 .فالبد من زوال التغير ،استعماله قلياًل كان أو كثيًرا
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 والمنزوح مما تغير بالبول أو بغيره  
ي بعدها من المتغير من الصور السابقة من صور المتغير بالبول أو من الصور الت سواء كان 

م لولو  ،ا يدفع النجاسة عن نفسهوبلوغه حد   ،بغير البول )طهور بشرطه( شرطه أواًل زوال التغير
؟ يعني آخر غسلة تزول بها النجاسة  أيش ،وأن يكون آخر ما نزح ،تكن عين النجاسة فيه

 .غسل فيه )المنزوح( والمنزوح طهور بشرطهي حكم الماء الذي ي  ذا فوه ،طاهرة
ال يكن كثير ا  .وا 

ال يكن الماء المتغير كثيًرا )بأن كان قلياًل أو كان كثيًرا متجمًعا من متنجس يسي  ر( يعني يعني وا 
كلها  يسير( عشرين سطالً  من متنجسهذا قليل )أو كان كثيًرا متجمًعا  ،بسطل إن كان قلياًل 

 ،نها ال تحمل الخبثإلتين هل نقول: إذا ضممنا بعضها إلى بعض صارت أكثر من ق جسةمتن
لك اجتمع ثم بعد ذ ،بمفردها كل واحد حمل الخبث بنفسهن هذا مجتمع من مياه نجسة إ :أو نقول

ين لتن مثل هذا الماء ولو زاد على القإ :لماذا نقولأو مياه متنجسة،  ،من المتنجس أمواه متنجسة
طل بالنسبة لهذا . يعني نجاسة وقعت في سألن حجم ما فيه من النجاسة كبير ؟انجسً يكون 

بعضها إلى  امً مضمو  لكن لو وقعت هذه النجاسة بمفردها إلى عشرين سطالً  ،السطل مؤثرة فيه
صارت  أمثال هذه النجاسة في عشرين سطاًل نجاسات من  تلكن لو وقع ،بعض تأثيرها فيه أقل

سبة النجاسة فنسبة النجاسة إلى الماء كن ،فإذا ضممناها ،في سطل واحد لو وقعتكثيرة كما 
رين ما دام حكمنا على السطل الواحد بأنه متنجس نحكم على هذه العش ،الواقعة في سطل واحد

أن تكون النجاسة قليلة أو  لكن هل يوجد فرق عند أهل العلم ،السطل المجتمعة بأنها متنجسة
عندك ماء أكثر من قلتين انت مما ال يدركه الطرف( أنت افترض مثاًل ق عندنا )ولو ك؟ سبكثيرة

 .كله نجس ،؟ عندهم ال فرق شاة ميتةالحكم واحد فيما لو وقع فيه  ،وقع فيه عصفور ميت
 طالب:....................................

ذا و  ،فرق في الكثرةفال  ،إال بالتغير، ال ينجس إال بالتغيرإذا كان أكثر من قلتين ما ينجس  ،ال ا 
 فرق عندهم بين العصفور فال ،دون قلتين نجس مطلًقا ولو كان مما ال يدركه الطرفكان 

صغر ولو كانت مما ال لهذا نصوا على أن النجاسة مهما بلغت في ال ،هذا وهذا واحد ،والحمار
 هذه ،يلة عندهموالقل إذا تقرر هذا وأنه ال فرق بين النجاسة الكثيرة لمثل هذا، ،يدركه الطرف

فترض أن هذه النجاسة مجتمعة ا ،ثم زادت على القلتين ى عشرين سطاًل النجاسات الموزعة عل
ماء الذي وقعت فيه تؤثر في ال ،ر الذباب صارت كلها بقدر العصفورمن أن تكون على قد بداًل 

 ما اشترطوا؟ أو، اشترطوا التغير ! وهنا لم يشترطواوهو فوق قلتين
 طوا.طالب: لم يشتر 
التي جمعناها وزادت عن العشرين السطل  ،ألنه معطوف على السطل الواحد ؛ما فيه اشتراط

ن التي جمعناها و هذه العشر  ،والسطل الواحد نجس عندهم ،القلتين معطوفة على السطل الواحد
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النجاسات ألننا إذا نظرنا إلى مجموع  ، لماذا؟نجسة ولو كانت فوق القلتين ولو لم تتغيريش؟ أ
 أول هذا يرد على قولهم ه ،ذا يلزم عليه أن النجاسات تتفاوتوعلى ه ،جدناها مؤثرة في الماءو 

؟ يعني لو ل من تأثيرها في الماء وهو متفرق ن تأثيرها في الماء وهو مجتمع أقإ؟ أو نقول ما يرد
 ،لو وقعت في ،أن هذه النجاسات العشرين مجتمعة معناها صارت بقدر العصفور افترضنا

لكن لو  ،ألنه دون القلتين ؛هذا حكمنا بنجاسة ،هذه النجاسات وصارت في عشرين سطالً ت ئز   ج  
لكن لما  ،بعد جمعه وصيرورته أكثر من قلتين، الماء يدفع عن نفسهجمعت ووقعت في الماء 

و السبب في قوله: )أو كان كثيًرا مجتمًعا فهذا ه ،ما يدفع عن نفسه هذا على مذهبهم كان قليالً 
 .تنجس يسير( متنجساتمن م

 ......................:البط
دفع  يستطيع أن يال اواحدً  مثل هذا لما كان سطالً  ،تدريج التنجيس ،الكالم في التدريجهل يعني  

ينجس  ،خبثيحمل ال ،ه الصفة ال يستطيع الدفع عن نفسههو بهذ لما كانت أسطاالً  ،عن نفسه
ن وقعت فيه هذه النجاسة فلم تغيره ببلوغه القلتي ثيًرالكن لو كان ك ،على مقتضى حديث القلتين

 .القوة بحيث يدفع النجاسة عن نفسهبلغ من 
 طالب:........................
  .يدفع عن نفسه أن يكون الماء كثيًرافرق بين  هو محكوم عليه بالنجاسة، لكن

 طالب:........................ 
يمكن أن ينازع في هذا؟ ما ينازع في  ،تأثير في حجم الماءم النجاسة له شك أن حج ههو ما في

 .النجاسة صار التأثير أكثر قدراد كلما ز  ،هذا
 طالب:..............................

وقعت نفس  ،أنت افترض أن هذه النجاسة التي وقعت في سطل وحكمنا بنجاسته ولم يتغير
 ،دهم الحكم واحد بال شك نجس حكًماعن ،حداسة في عشرة أسطال لم تبلغ قلتين، الحكم واالنج

 شك أنه مثل ما تفضل . الن القوة ما يدفع النجاسة عن نفسهلكن لو زاد على القلتين صار فيه م
إنما يكون فتطهيره  ،واحدهذا حكمه  ،لمتنجس أضيف إلى متنجس ما يستفيداألخ أن الماء ا

 .لكن البد من زوال التغير ،بإضافة طهور كثير إليه
  .ضافة طهور كثير إليه مع زوال تغيرهإ
 ،«فليرقه»سة هل يجوز إمساكه أو تجب إراقته؟ جاء فيما ولغ فيه الكلب اآلن ماء متغير بنجا 

 ،«فليرقه»ال مفر من إثباتها ف الصحيح مادام في لكن ،م عند أهل العلم في هذه الزيادةعلى كال
يه ضطر إلاأو  الموت من العطش مثاًل  شى على نفسهإن كان يخ ،إمساك النجس إمساك المحرم

لكن إذا كان ال يحتاجه لمثل  ،هذا ال إشكال فيه على ما تقدم ،في إطفاء حريق أو ما أشبه ذلك
نجس ال تجوز مباشرته ماء  إنه: قولأو ن ؟سكه أو يحاول تطهيره على ما تقدمهذه األمور يم
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هل نجاسته حكمية أو عينية؟ يقول  ،وهذا ينبني على الخالف في الماء المتنجس؟ فتجب إراقته
هذا ال يجوز بيعه، ال يجوز  مهم أن نجاسة الماء النجس عينية. وعلى: طاهر كالفي الفروع

 .بيعه
 .......... طالب:

ر غيره فنفسه ألنه يطه ؛أن نجاسة الماء ليست عينية: ال يمكن، وفي شرح العمدة لشيخ اإلسالم
يطهر نفسه من باب  نإذا كان يطهر به غيره فأل ،ن تطهيرهوألنه يمك ،فنجاسته حكمية ،أولى
. األمر الثاني أنه كغيره من المتنجسات التي طرأت عليها النجاسات بعد أن كانت طاهرة أولى
 .وليست عينية ،ًذا نجاسته حكميةإ ،كن تطهيرها بالصور التي ذكرناهايم

 .ةدفع ا للحرج والمشق ؛واسعة سواء كانت ضيقة أو : وال يجب غسل جوانب بئريقول المؤلف
تي لهذه البئر ا ،متغير بنجاسة أو ما فيه بول آدميزح منها الماء الزحت ون  وهذه البئر التي ن   
ألنه  ؛وعنه بلى، يعني يجب غسل جوانبها ،زحت ال يجب غسل جوانبها دفًعا للحرج والمشقةن  

ال يشق البئر يعني أعالها هذا لكن ما ال يشق غسله منها كفوهة  ،أصابها من رشاش المنزوح
هذا ال يشق  ،لماذا؟ للمشقة ،: ال يجب غسل جوانب البئر؟ هم قالواما يغسل أويغسل  ،غسله

 ها تأثرت بالماء المنزوحألن ؛ولو وجدت المشقة ،غسله. الرواية األخرى: يجب غسل جوانب البئر
 .وهو نجس

 طالب:.......................
 شق، ما يشق.ى فوهته فم البئر ما يطرفه األعل لكن إًذا

 طالب:.........................
 إليه. اهذا ليس منظورً  .البد من مزاولتها ولو أخذت العمرهذه يعني أمور  ،ال ال 

 طالب:...............................
كبه سوت مجرد أن تأتي بماء ،هذا ال يشق غسله ،ا ال يجب غسل جوانب البئر للمشقةهم قالو  ،أل
 .ليهع

 طالب:........................
مع  فدل على أن الذي ال يشق ،ألنه يشق ؛أو لم يوجبوا غسل الجوانب ،لكن لما منعوا جوانبه 

 .الجوانب فالذي ال يشق من باب أولى ،مذهب أنه يجب غسله ولو شقأنه رواية في ال
 ..... طالب:

نجاسة من ال يتصور من عاقل أن يأتي ب ،اج إليهألنه هو الذي ي حت ؛تخصيص الحديث بالبول
ي تصور أن إنسان سيغتسل في هذا الماء، ثم يحتاج إلى البول فيصعب  ،خارج البئر فيلقيها فيه

 ألن هذا مما ي حتاج إليه. ؛عليه الخروج فيبول
 .......... طالب:
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الموارد والطرق والظل، ي لقى، ما ي تصور أن العقالء يلقون فيه مع علمهم بتحريم البول في 
أن يلقي فيها بعض  احتمال ،المقصود أن مثل هذا ال يمكن أن يقع من ذلك الجيل. يلقى

ى قرب السيول والرياح إذا جاءت إل ،منحدر من األرض تلقي فيها السيوللكن هي في  ،المنافقين
ال  ،نها تلقي فيها هذه األمورشك أ ال ،هذه البئر وحولها ما حولها تصور أن الصحابة ما يفوا 

م ما ورد من أفضل جيل وأفضل قوم وطئوا األرض بعد األنبياء أن يفعلوا مثل هذا مع علمه
ر أن يصدر مثل هذا ألنه ما يتصو  ؛ومع ما جبلوا عليه من سالمة فطرة ،النهي الشديد في ذلك

 من مستقيم سليم الفطرة أبًدا ولو كان غير مسلم.
 .....طالب:........................

 .ال ال جوانبه يعني الطيحة الحصى
 طالب:......................

ت األدالء إذا امتأل ،وهي تنزح باألدالء ،ي الجوانب التي يصل إليها الرشاشيعن ،ال ال داخلة 
 شيًئا من الماء.نضح منها ي  

 طالب:...............
 نعم.أخرج  الذي

 طالب:....................
 .دم التغيربشرط ع ،بشرطه

 طالب:...........................
لتفريق بين الدائم والساكن ولذلك جاء ا ،اشك أن له أثرً  أن تحريك الماء ال لو أنت تتصور 

 .البد من شرطه عدم التغير ،وهو بشرطه ،وغيره
 . وعلى آله وصحبه أجمعين ك محمدورسول كصلى هللا وسلم وبارك على عبداللهم 


